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Artikel1.DEFINITIES 

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende
betekenis: 
a.
Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het
accountantsregistervandeNBAzijnonderworpen; 
b.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alleinhet
kadervandeuitvoeringvandeOpdracht/OvereenkomstdoorOpdrachtnemervervaardigdeofverzameldegegevens; en
alleoverigeinformatievanenigerelevantievoordeuitvoeringofvoltooiingvandeOpdracht.Voornoemdeinformatiekan
aldannietzijnopgeslagenop(on)stoffelijkegegevensdragersenaldannietzijnondergebrachtbijderden; 
c.
Medewerker: een natuurlijke persoonwerkzaambijofverbondenaandeOpdrachtnemer,aldannietopgrondvaneen
arbeidsovereenkomst; 
d.
Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomstvanopdracht,waarbijOpdrachtnemerzichjegensOpdrachtgeververbindt
ombepaaldeWerkzaamhedenteverrichten; 
e.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of derechtspersoondieaanOpdrachtnemerdeOpdrachtheeftgegeventothet
verrichtenvanWerkzaamheden; 
f.
Opdrachtnemer:hetkantoordatdeOpdrachtheeftaanvaard.AlleOpdrachtenwordenuitsluitendaanvaardenuitgevoerd
doorhetkantoor,nietdoorofvanwegeeenindividueleMedewerker,ookalsOpdrachtgeverdeOpdrachtuitdrukkelijkof
stilzwijgendheeftverleendmethetoogopuitvoeringhiervandooreenbepaaldeMedewerkerofbepaaldeMedewerkers.
Deartikelen7:404,7:407lid2en7:409BWwordenuitdrukkelijkvantoepassinguitgesloten; 
g.
Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en
verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor
Opdrachtnemervoortvloeiendewerkzaamhedenenverrichtingen. 

Artikel2.TOEPASSELIJKHEID 

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en
Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te
verrichtenvoorOpdrachtgever,alsmedeopalledaaruitvoorOpdrachtnemervoortvloeiendeWerkzaamheden. 
2.
AfwijkingenvanenaanvullingenopdeOpdrachten/ofdezealgemenevoorwaardenzijnslechtsgeldigalszeuitdrukkelijk
enschriftelijkzijnovereengekomenin,bijvoorbeeld,een(schriftelijke)Overeenkomstof(eennadere)opdrachtbevestiging. 
3.
Indienenigevoorwaardeindezealgemenevoorwaardenafwijktvaneenvoorwaardeindeopdrachtbevestigingdangeldt
deindeopdrachtbevestigingopgenomenvoorwaardevoorwatbetreftdetegenstrijdigheid. 
4.
Dezealgemenevoorwaardengeldenookvooreventueleaanvullendeofvervolgopdrachten. 
5.
DetoepasselijkheidvandealgemenevoorwaardenvanOpdrachtgeverwordtdoorOpdrachtnemerhierbijuitdrukkelijkvan
dehandgewezen. 
6.
Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonenberoependiedirectofindirectop
welkewijzedanook,aldannietopgrondvaneenarbeidsovereenkomst,bijdedienstverleningaanOpdrachtgeverdoor
ofvanwegeOpdrachtnemerzijnbetrokken. 

Artikel3.GEGEVENSOPDRACHTGEVER 

1.
Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de
gewenstewijze.  
2.
Opdrachtgeverstaatinvoordejuistheid,devolledigheidendebetrouwbaarheidvandedoorhemverstrekteBescheiden,
ookalsdezevanderdenafkomstigzijn,voorzoveruitdeaardvandeOpdrachtnietandersvoortvloeit. 
3.
OpdrachtgevervrijwaartOpdrachtnemervoorschadediehetgevolgisvanonjuisteofonvolledigeBescheiden. 





4.

5.

6.
7.

VoorrekeningenrisicovanOpdrachtgeverzijndedoorOpdrachtnemergemaakteextrakostenenextrauren,alsmedede
overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege hetniet,niettijdigofnietbehoorlijkverschaffendoordeOpdrachtgever
vanvoordeuitvoeringvandeWerkzaamhedennoodzakelijkeBescheiden. 
In geval van elektronische verzending van informatie - waaronderbegrepen(maarnietbeperkttot)belastingaangiften,
jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt
Opdrachtgeveraangemerktalsdepartijdiedebetreffendeinformatieondertekentenverzendt. 
OpdrachtnemerheefthetrechtomdeuitvoeringvandeOpdrachtopteschortentothetmomentdatOpdrachtgeveraan
deinheteerstelidgenoemdeverplichtingenheeftvoldaan.  
Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte,
BescheidenaanOpdrachtgeverretourneren. 


Artikel4.UITVOERINGOPDRACHT 

1.
Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en
(Beroeps)regelgeving. 
2.
OpdrachtnemerbepaaltdewijzewaaropdeOpdrachtwordtuitgevoerdendoorwelkeMedewerker(s). 
3.
Opdrachtnemer heeft hetrechtomWerkzaamhedentelatenverrichtendooreendoordeOpdrachtnemeraantewijzen
derde. 

Artikel.5.(BEROEPS)REGELGEVING 

1.
Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de
toepasselijke(Beroeps)regelgeving. 
2.
Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere 
vertrouwelijkeinformatietebeschermen. OpdrachtnemerzalMedewerkerseninteschakelenderdeninlichtenoverhet
vertrouwelijke karakter van deinformatie.VerwerkingvanpersoonsgegevensdoorOpdrachtnemervindtplaatsconform
detoepasselijke(inter)nationalewet-en(Beroeps)regelgevingophetgebiedvandebeschermingvanpersoonsgegevens. 
3.
Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of
(Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever.Voorzover
nodig,geeftOpdrachtgeverhierbijhaartoestemmingenmedewerkingaandergelijkeopenbaarmaking,waaronder(maar
nietuitsluitend)indegevallendatOpdrachtnemer: 
a. in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend
geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van
overheidswegeingesteldeautoriteiten;  
b. inbepaaldesituatieseenfraudemeldingmoetdoen; 
c. verplichtisomeenonderzoektedoennaarde(identiteitvan)Opdrachtgeverdanweldienscliënt. 
4.
OpdrachtnemersluitiedereaansprakelijkheiduitvoorschadedieontstaatbijOpdrachtgevertengevolgevanhetvoldoen
doorOpdrachtnemeraandevoorhemgeldendewet-en(Beroeps)regelgeving. 
5.
Partijenzullenhunverplichtingenopgrondvanditartikelopleggenaandoorheninteschakelenderden. 

Artikel6.INTELLECTUELEEIGENDOM 



1.

2.

3.



Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele
eigendomsrechtendiebijOpdrachtnemerrusten.Alleintellectueleeigendomsrechtendieontstaantijdens,ofvoortvloeien
uit,deuitvoeringvandeOpdrachtbehorentoeaanOpdrachtnemer. 
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van
Opdrachtnemer rusten,danwelproductenwaaropintellectueleeigendomsrechtenrustenmetbetrekkingtothetgebruik
waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij
gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen,
(model)contracten,rapportages,templates,macro’senanderegeestesproducten. 
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde productenzondervoorafgaandeschriftelijke
toestemmingvanOpdrachtnemeraanderdenterhandtestellen.DitgeldtnietinhetgevalOpdrachtgevereendeskundig
oordeelwilverkrijgenoverdeuitvoeringvandeWerkzaamhedendoorOpdrachtnemer.Opdrachtgeverzalindatgevalzijn
verplichtingenopgrondvanditartikelopleggenaandedoorhemingeschakeldederden. 



Artikel7.OVERMACHT 



1.

2.

3.

Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnennakomentengevolgevan
overmachtindezinvanart.6:75BWdanwordendieverplichtingenopgeschorttotophetmomentdatpartijenalsnogin
staatzijndezeopdeovereengekomenwijzenatekomen. 
Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijkenmetonmiddellijkeingangschriftelijkoptezeggen,overigenszonderdatrechtopenigeschadevergoeding
bestaat. 
Indien Opdrachtnemer bijhetintredenvandeovermachtssituatiealgedeeltelijkaandeovereengekomenverplichtingen
heeftvoldaan,isOpdrachtnemergerechtigddeverrichteWerkzaamhedenafzonderlijkentussentijdstefacturenendient
deOpdrachtgeverdezefactuurtevoldoenalsbetrofheteenafzonderlijketransactie. 


Artikel8.HONORARIUMENKOSTEN 

1.

2.
3.
4.

5.

De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan
Opdrachtgeverinrekeninggebracht,tenzijpartijenuitdrukkelijkandersovereenkomenzoals bijvoorbeelddebetalingvan
eenvasteprijs.BetalingvanhethonorariumisnietafhankelijkvanhetresultaatvandeWerkzaamhedentenzijschriftelijk
anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamhedenwordenapartinrekening
gebracht. 
Naast het honorarium worden de door OpdrachtnemergemaakteonkostenendedeclaratiesvandoorOpdrachtnemer
ingeschakeldederdenaanOpdrachtgeverinrekeninggebracht. 
OpdrachtnemerheefthetrechtomdebetalingvaneenvoorschottevragenaanOpdrachtgever.Hetniet(tijdig)betalen
vanhetvoorschotkaneenredenzijnvoorOpdrachtnemeromdeWerkzaamheden(tijdelijk)opteschorten. 
Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdrachtgeheelisuitgevoerd,honorariaofprijzen
wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. 
IndienditwettelijkverplichtisdanwordtdeomzetbelastingapartinrekeninggebrachtoveralledoorOpdrachtgeveraan
Opdrachtnemerverschuldigdebedragen.



Artikel9.BETALING 

1.
BetalingdoorOpdrachtgevervandeaanOpdrachtnemerverschuldigdebedragendient,zonderdatOpdrachtgeverrecht
heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van
Opdrachtnemer. 
2.
AlsOpdrachtgevernietbinnendeinheteerstelidgenoemdetermijnheeftbetaald,isOpdrachtgevervanrechtswegein
verzuimenisOpdrachtnemergerechtigdomvanafdatmomentdewettelijke(handels)renteinrekeningtebrengen. 
3.
Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot
vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijkeenbuitengerechtelijke(incasso)kosten.
De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde
kostenveroordeling. 
4.
In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevershoofdelijkaansprakelijkvoordebetalingvanhet
factuurbedrag,deverschuldigderente(n)enkosten. 
5.
Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe
aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigdomvanOpdrachtgeverteverlangen,datdezeonverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemertebepalenvorm.AlsOpdrachtgevernalaatomdeverlangde
zekerheid te stellen danisOpdrachtnemergerechtigd,onverminderdzijnoverigerechten,deverdereuitvoeringvande
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook
verschuldigdis,directopeisbaar. 

Artikel10.TERMIJNEN 






1.

2.

AlstussenOpdrachtgeverenOpdrachtnemereentermijn/datumisafgesprokenwaarbinnendeOpdrachtdientteworden
uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de
noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, indegewenstevormenopdegewenstewijzeterbeschikkingtestellen,dan
treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te
wordenuitgevoerd. 
TermijnenwaarbinnendeWerkzaamhedendienentezijnafgerond,zijnalleentebeschouwenalseenfataletermijnalsdit
uitdrukkelijkenmetzoveelwoordentussenOpdrachtgeverenOpdrachtnemer(schriftelijk)overeengekomenis. 


Artikel11.AANSPRAKELIJKHEIDENVRIJWARINGEN 

1.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat deOpdrachtnemernietinstaatisdejaarstukkenbinnendewettelijke
termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de
Opdrachtgever. 
2.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade,daaronderbegrepen:gederfdewinst,gemistebesparingen,
schadedoorbedrijfsstagnatieenanderegevolgschadeofindirecteschadediehetgevolgisvanhetniet,niettijdigofniet
deugdelijkpresterendoorOpdrachtnemer. 
3.
DeaansprakelijkheidvanOpdrachtnemerisbeperkttotdevergoedingvandedirecteschadediehetrechtstreeksegevolg
is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze
aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit
hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.Onderdirecteschadewordt–ondermeer–verstaan:degemaakte
redelijkekostentervaststellingvandeoorzaakenomvangvandeschade;degemaakteredelijkekostenomdeprestatie
van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kostentervoorkomingof
beperkingvandeschade. 
4.
Als,omwelkeredendanook,deaansprakelijkheidsverzekeraarniettotuitkering-zoalsbedoeldinlid3vanditartikel-
overgaat,isdeaansprakelijkheidvanOpdrachtnemerbeperkttothetbedragvanhetvoordeuitvoeringvandeOpdracht
inrekeninggebrachtehonorarium.AlsdeOpdrachteenduurovereenkomstbetreftmeteenlooptijdvanmeerdanéén(1)
jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf
maandenvoorafgaandaanhetontstaanvandeschadeinrekeningisgebrachtaanOpdrachtgever.Ingeengevalzalde
totalevergoedingvandeschadeopgrondvanditartikellidmeerbedragendan€300.000pertoerekenbaretekortkoming,
tenzijpartijen-geziendeomvangvandeOpdrachtofderisico’sdiemetdeOpdrachtgepaardgaan-redenzienombij
hetaangaanvandeOvereenkomstaftewijkenvanditmaximum.  
5.
Eensamenhangendeserievantoerekenbaretekortkomingengeldtalséén(1)toerekenbaretekortkoming.  
6.
De in dit artikelopgenomenbeperkingenvanaansprakelijkheidgeldennietindienenvoorzoversprakeisvanopzetof
bewusteroekeloosheidvanOpdrachtnemerofhaarleidinggevendmanagement. 
7.
Opdrachtgeverisgehoudenomschadebeperkendemaatregelentenemen.Opdrachtnemerheefthetrechtomdeschade
ongedaantemakenoftebeperkendoorherstelofverbeteringvandeuitgevoerdeWerkzaamheden. 
8.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
OpdrachtgeveraanOpdrachtnemergeen,onjuisteofonvolledigeBescheidenheeftverstrekt. 
9.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die inverbandmetdeuitvoeringvandeOpdrachtschade
lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties indiens
bedrijfoforganisatie. 
10.
Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele
aansprakelijkheidvanOpdrachtnemerjegensOpdrachtgever. 


Artikel12.OPZEGGING 

1.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder
inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de




2.

3.

OvereenkomsteindigtvoordatdeOpdrachtisvoltooid,isOpdrachtgeverhethonorariumverschuldigdovereenkomstigde
doorOpdrachtnemeropgegevenurenvoorWerkzaamhedendietenbehoevevanOpdrachtgeverzijnverricht. 
AlsOpdrachtgeverovergaattot(tussentijdse)opzeggingdanheeftOpdrachtnemerrechtopvergoedingvanhetaanzijn
zijdeontstaneenaannemelijktemakenbezettingsverlies,opvergoedingvanadditionelekostendieOpdrachtnemerreeds
heeftgemaakt,enopvergoedingvankostendievoortvloeienuiteventueleannuleringvaningeschakeldederden (zoals-
ondermeer-deeventuelekostenmetbetrekkingtotonderaanneming). 
Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van
Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheidaandezijdevanOpdrachtgeverwaardoorOpdrachtnemerzichgenoodzaaktzietomtotopzeggingoverte
gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende
openstaandevoorschottendanwelalledeclaratiesheeftvoldaan. 


Artikel13.OPSCHORTINGSRECHT 

1.
Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te
schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het
momentdatalleopeisbarevorderingenopOpdrachtgevervolledigzijnvoldaan. 
2.
Het eerste lidisnietvantoepassingopBescheidenvanOpdrachtgeverdie(nog)geenbewerkingdoorOpdrachtnemer
hebbenondergaan. 






Artikel14.VERVALTERMIJN 

Voorzoverindezealgemenevoorwaardennietandersisbepaald,vervallenvorderingsrechtenenanderebevoegdheden
vanOpdrachtgeveruitwelkehoofdeookjegensOpdrachtnemerinverbandmethetverrichtenvanWerkzaamhedendoor
Opdrachtnemer,iniedergevalnaéénjaarnahetmomentwaaropOpdrachtgeverbekendwerdofredelijkerwijsbekend
konzijnmethetbestaanvandezerechtenenbevoegdheden.Dezetermijnbetreftnietdemogelijkheidomeenklachtin
tedienenbijdedaartoeaangewezeninstantie(s)voordeklachtbehandelingen/ofdeRaadvoorGeschillen. 

Artikel15.ELEKTRONISCHECOMMUNICATIE ENELEKTRONISCHDEPONERENVANJAARSTUKKEN 

1.
TijdensdeuitvoeringvandeOpdrachtkunnenOpdrachtgeverenOpdrachtnemerdoormiddelvanelektronischemiddelen
met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).Behoudensvoor
zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correctgeadresseerde
faxberichten,e-mails(metinbegripvane-mailsdieviainternetwordenverstuurd)envoicemailberichtenongeachtofdeze
vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer wordenaanvaard.
Hetzelfdegeldtvooranderedoordeanderepartijgebruikteofaanvaardecommunicatiemiddelen. 
2.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaarnietaansprakelijkvoorschadedieeventueelvoortvloeitbijéénof
ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties,
elektronischeopslag,ofoverigesystemenwaaronder–maarnietbeperkttot–schadetengevolgevanniet-afleveringof
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping ofmanipulatievan
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of
verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het
telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld. HetvoorgaandegeldteveneensvoorhetgebruikdatOpdrachtnemer
daarvanmaaktinhaarcontactenmetderden. 
3.
In aanvulling op het vorigelidaanvaardtOpdrachtnemergeenaansprakelijkheidvoorenigeschadeontstaandoorofin
verbandmethetelektronischverzendenvan(elektronische)jaarstukkenenhetdigitaaldeponerendaarvanbijdeKamer
vanKoophandel. 
4.
ZowelOpdrachtgeveralsOpdrachtnemerzullenalhetgeenredelijkerwijsvaniedervanhenverwachtmagwordendoenof
nalatentervoorkomingvanhetoptredenvanvoornoemderisico’s. 
5.
De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (deinhoudvan)dedoor
verzenderverzondenelektronischecommunicatietothetmomentdattegenbewijsisgeleverddoordeontvanger. 
6.
Hetbepaaldeinartikel11isvandienovereenkomstigetoepassing. 

Artikel16.OVERIGEBEPALINGEN 

1.
Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte
werkplek,dievoldoetaandewettelijkgesteldeARBO-normenenaananderetoepasselijkeregelgevingmetbetrekkingtot
arbeidsomstandigheden.OpdrachtgeverdientervoorzorgtedragendatOpdrachtnemerindatgevalwordtvoorzienvan
kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de
Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot
beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgeververplichtvoorcontinuïteitzorgtedragenondermeerdoor
middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures
toepassenwanneerOpdrachtnemervandefaciliteitenvanOpdrachtgevergebruikmaakt. 
2.
OpdrachtgeverzalgeenbijdeuitvoeringvandeWerkzaamhedenbetrokkenMedewerkersaannemenofbenaderenom
bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel directofindirecttenbehoevevan
Opdrachtgever, al dan niet in loondienst,werkzaamhedenteverrichtengedurendedelooptijdvandeOvereenkomstof
enigeverlengingdaarvanengedurendede12maandendaarna. 
3.
Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of
tegenstrijdigheidtussendeEngelseendeNederlandsetekst,isdeNederlandsetekstbindend. 
4.
Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk ofnaarhunaardooknaafloopofbeëindigingvandeOpdrachtvankracht
dienenteblijven,blijvennaafloopofbeëindigingvankracht,waarondermedebegrependeartikelen6,8,9,11,16lid2
en17. 






Artikel17.TOEPASSELIJKRECHTENFORUMKEUZE 

1.
DeOvereenkomstwordtbeheerstdoorNederlandsrecht. 
2.
AllegeschillenzullenwordenbeslechtdoordebevoegderechterinhetarrondissementwaarinOpdrachtnemergevestigd
is. 
3.
Hetbepaaldeinlid1en2vanditartikellaatonverletdemogelijkheidvanOpdrachtgeveromeengeschilvoorteleggen
bijdeRaadvoorGeschillenen/ofeenklachtintedienenbijdeOpdrachtnemerzelf,deAccountantskamer(tuchtrecht)of
deKlachtencommissie(klachtrecht). 

Artikel18.REPARATIECLAUSULENIETIGHEDEN 
1.
Als enige bepaling uitdezealgemenevoorwaardenofuitdeonderliggendeOpdracht/Overeenkomstgeheeloftendele
nietigen/ofnietgeldigen/ofnietafdwingbaarmochtzijn,dittengevolgevanenigwettelijkvoorschrift,rechterlijkeuitspraak
dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
algemenevoorwaardenofdeonderliggendeOpdracht/Overeenkomst. 
2.
AlsopenigebepalingindeOpdrachtofopeengedeeltevandeOpdrachtrechtensgeenberoepkanwordengedaan,blijft
het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling ophetgedeelte
waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepastdateenberoepdaaropwel
mogelijkis,waarbijdeintentievanpartijenmetbetrekkingtotdeoorspronkelijkebepalingc.q.hetoorspronkelijkegedeelte
zoveelmogelijkinstandblijft. 
[●] 



